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Úvod
Vážení příznivci,
rok 2014 měl být rokem zahájení nového programovacího období, bohužel byl spíše rokem příprav.
Nastavení podmínek pro místní akční skupiny a venkov se táhne již od roku 2012 a vyjednávací tým
Národní sítě MAS se aktivně přes dva roky účastní jednání přípravných orgánů k jednotlivým
operačním programům. Operační programy nejsou stále schváleny a podmínky pro MAS jsou
nejasné.
Metoda Leader vstupuje do nového programovacího období pod pojmem Komunitně vedený místní
rozvoj. Komunitně vedený místní rozvoj je metoda pro zapojení partnerů na místní úrovni, včetně
občanské společnosti a místních ekonomických subjektů při vytváření a provádění místních
integrovaných strategií, které pomáhají v daném území a společenství vytvořit přechod k udržitelnější
budoucnosti. Postupy by měly být v souladu se Strategií Evropa 2020.
Na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pracujeme již od září 2012. Zpracována
je analytická část, návrhová část pouze v nastínění priorit a opatření, zcela nám chybí implementace.
Z území jsou sebrány záměry potencionálních žadatelů ve výši 700 mil. Kč. Věřím, že dokončení SCLLD
se nám povede v prvním pololetí roku 2015 a ke konci roku budeme již vypisovat výzvy k financování.
CLLD bude realizován nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím
dalších operačních programů v rámci Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního
fondu. Strategie Společné CIDLINY by mohla být podporována z Programu rozvoje venkova,
OP Zaměstnanost a z Integrovaného regionálního operačního programu.
Další změnou v roce 2014 je naplnění legislativy nového občanského zákoníku a Společná CIDLINA
se stala spolkem s novým názvem Společná CIDLINA, z.s. s novými stanovami. Ve stanovách
byl specifikován účel spolku - všestranná podpora trvalého rozvoje daného území zejména činnostmi
ve prospěch obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků
a dalších subjektů, působících na území.
Předmětem činnosti spolku je:
 hlavní činnost - realizace společného zájmu za účelem rozvoje regionu a spolková činnost
 vedlejší činnost – podnikání a výdělečná činnost
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Členská základna
Jelikož pro nové programovací období musí MAS splnit požadované standardy, díky kterým prokáže
schopnost podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních
a investičních fondů, byla provedena úprava stanov, volby nových orgánů a zaktualizována členská
základna. Aktualizace členské základy a volba nových orgánů proběhla 22. 10. 2014 v Nepolisech.
K 22. 10. 2014 má členská základna Společné CIDLINY celkem 27 členů.
člen

zástupce

Cidlina, svazek obcí

Ing. Jana Bitnerová

2.

Loučná Hora dětem

Marie Matyášová, Dis.

3.
4.
5.

vzdělávání

1.

Občanské sdružení Na podporu aktivit v NB
Obec Barchov
Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov,
Dr.M.Tyrše 112
Tělovýchovná jednota Sokol Nepolisy

7.

Město Nový Bydžov

8.

Obec Vinary

9.
10.

sociální

6.

11.
13.
14.
15.
16.

veřejná správa

12.

Mgr. Václav Hrček
Ing. Daniela Lusková, MPA
Blanka Hatašová
Ing. Miroslav Uchytil
Ing. Pavel Louda

Obec Chudeřice

Ing. Miloš Veselý

Obec Nepolisy

Ing. Dušan Šustr

Jiří Šustr
A G R O ŽLUNICE, a.s.

ekonomika

Ing. Štěpánka Holmanová

Mikroregion Novobydžovsko

18.

21.

Mgr. Vladimír Blažej
Mgr. Bohumil Orel

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. MO
Nový Bydžov
Město Chlumec nad Cidlinou

Obec Sekeřice

20.

Mgr. Ladislav Vlachý

Ing. Ján Baláž

Oblastní charita Hradec Králové

17.
19.

Ing. Marcela Česáková, MPA

Jiří Šustr
Vladimír Peš
Ing. Jitka Raichová

Lenka Bažantová

Lenka Bažantová

NATURA DK, a.s.

Ing. Miloš Hladík

Stavoka Kosice, a.s.

Ing. Václav Bareš

Jaroslav Zych

Jaroslav Zych

23.

Agropodnik Humburky, a.s.

Josef Kadavý

24.

Miroslav Hanuš

25.

ŽP

22.

Miroslav Hanuš

SKP JUDO Nový Bydžov

26.

Město v zahradách

27.

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.

Ing. Erika Jelínková
Ing. Pavel Školník MPA
Ing. Ondřej Havlíček
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Orgány
Statutárním orgánem je předseda – Jiří Šustr
Správní rada – volební období čtyřleté
člen

zástupce

Jiří Šustr

Jiří Šustr

Město Chlumec nad Cidlinou

Ing. Miroslav Uchytil

Mikroregion Novobydžovsko

Ing. Pavel Louda

Loučná Hora dětem

Marie Matyášová, Dis.

NATURA DK, a.s.

Ing. Miloš Hladík

Okrašlovací spolek Smidarska, o.s.

Ing. Ondřej Havlíček

Jaroslav Zych

Ing. Jaroslav Zych

Obec Vinary

Ing. Štěpánka Holmanová

Lenka Bažantová

Lenka Bažantová

Dozorčí rada – volební období čtyřleté
člen

zástupce

Občanské sdružení Na podporu aktivit v NB

Ing. Marcela Česáková, MPA

Město v zahradách

Ing. Pavel Školník MPA

A G R O ŽLUNICE, a.s.

Ing. Jitka Raichová

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112
Obec Chudeřice

Mgr. Vladimír Blažej
Ing. Miloš Veselý

Výběrová komise – volební období jednoleté
člen

zástupce

Stavoka Kosice, a.s.

Ing. Václav Bareš

Obec Nepolisy

Ing. Dušan Šustr

Agropodnik Humburky, a.s.

Josef Kadavý

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.

Ing. Daniela Lusková, MPA

Miroslav Hanuš

Miroslav Hanuš

SKP JUDO Nový Bydžov

Ing. Erika Jelínková

Obec Barchov

Mgr. Ladislav Vlachý
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Strategický plán Leader Nejen společná řeka
Finanční alokace pro naplňování Strategického plánu Leader je v roce 2014 vyčerpána. Alokované
finanční prostředky pro rok 2014 byly pouze na financování provozu a to ve výši 222 296,- Kč.
Financovány byly mzdy zaměstnanců a další režijní náklady. Požadovaná částka na provoz ve výši
222 296,- Kč byla po předložení dokladů Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu celá
proplacena.
Přehled zaměstnanců:
Na hlavní pracovní poměry má Společná CIDLINA 3 zaměstnance:
 Ing. Jana Bitnerová, manažerka
 Petra Pražáková, projektová manažerka
 Lenka Jelínková, účetní
Další zaměstnanci jsou využívání na pracovní smlouvy na dobu určitou nebo na dohody o provedení
práce za účelem realizace konkrétního projektu.
V roce 2014 byly dokončeny projekty podpořené z výzvy v roce 2013. Ve fázi fyzické realizace zůstává
pouze projekt Rekonstrukce dílny a skladu strojů, Převýšov.
Strategický plán Leader Nejen společná řeka byl v období 2008 – 2014 podpořen celkem 53,9 mil. Kč.
Všechny finanční prostředky byly rozděleny a celková alokace 100 % vyčerpána.
Přehled čerpání finančních prostředků za období 2008 - 2014:

Název fiche

Kč

Udržení a rozvoj zemědělců v regionu

1 231 575,-

Rozvoj cestovního ruchu

2 854 214,-

Udržení a rozvoj drobných podniků v regionu

3 316 069,-

Podpora výchovy a vzdělávání obyvatel k místním tradicím

260 651,-

Uchování a obnova venkovského prostředí a služeb pro občany

26 924 975,-

Obnova kulturního dědictví

2 540 034,-

Provozní náklady MAS

7 876 600,-

Projekty spolupráce

8 918 835,53 922 953,-
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Přehled čerpání finančních prostředků na jednotlivých územích MAS:
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Komunitní venkov
Cílem projektu partnerských MAS Podchlumí, Společná CIDLINA a Hradecký venkov bylo vytvoření
podmínek pro pořádání volnočasových, zájmových, společenských a kulturních aktivit pro širokou
veřejnost, zajištění proškolených lektorů a pořádání kurzů na různá témata. V rámci projektu
spolupráce „Komunitní venkov“ byla nově vybavena kuchyň v Domě dětí a mládeže v Novém
Bydžově. Následně se zde konaly kurzy vaření pro veřejnost. Další částí projektu byly stavební úpravy
tří místnostní na zámku ve Sloupně a jejich vybavení. V nově zrekonstruovaných a vybavených
prostorech se konaly kurzy ručních prací zaměřené na:









Výrobky z pedigu
Výroba šperků tepáním chirurgické oceli
Floristika
Háčkování
Malování akrylovými barvami
Výrobky z fimo hmoty
Výroba šperků z organzy a korálků
Výroba šperků z PET lahví.

Celkem proběhlo 21 kurzů a zúčastnilo se jich 245 osob.
Společně ve spolupráci s regionálními partnery byla následně uspořádána propagační akce pro
širokou veřejnost – vernisáž za účelem propagace výstupů projektu a navázání další spolupráce mezi
regionálními partnery. Vernisáž se konala 14. září 2014 na zámku ve Sloupně. Vystaveny zde byly
výrobky z kurzů ručních prací všech partnerských Místních akčních skupin.
Celkové náklady projektu činily 1.088.920,- Kč, z toho dotace činí 979.947,- Kč.
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Na venkově zdravě jíme
Vytvoření
webového
portálu
www.trznicevenkova.cz je předmětem
dalšího projektu spolupráce s MAS
Hradecký venkov. Prostřednictvím
internetové nabídky je možné
nakupovat potraviny přímo od
výrobců a zemědělců v okolí jejich
domova,
je
zde
i
možnost
elektronické
objednávky.
Byly
uspořádány 2 velké propagační akce
pro veřejnost – na návsi v Nepolisech
a v Hněvčevsi, které byly zaměřené na
zdravý životní styl. Místní výrobci měli
na akcích možnost prezentovat své
produkty. Pro školní jídelny byly
uspořádány 2 přednášky o zdravých
potravinách a vaření z místních výrobků, které kladly důraz na kvalitní a čerstvé potraviny.
V sobotu dne 24.5.2014 se na návsi v Nepolisech uskutečnila propagační akce zaměřená na zdravý
životní styl a propagaci místních výrobků. Prezentovali se zde místní zemědělci a výrobci se svými
produkty. Návštěvníci měli možnost výrobky ochutnat a zakoupit. Součástí akce byla soutěž ve vaření
z regionálních potravin spojená s ochutnávkou soutěžních jídel. Soutěže se zúčastnilo 8 amatérských
týmů a 4 školní jídelny. Připraven byl bohatý kulturní program jak pro děti tak pro dospělé.

Celkové náklady projektu 217 732,- Kč.
Dotace 195 958,- Kč.
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Krajina je naše zrcadlo
V rámci projektu byla na území Společné CIDLINY revitalizována zeleň v obcích a krajině. Vytvořen byl
výukový materiál a proběhlo proškolení v péči o zeleň a krajinu.
Revitalizace zeleně proběhla na územích obcí Kosice, Bydžovská Lhotka, Lužec nad Cidlinou a Hlušice.








Kosice – liniová výsadba, která obnovuje historický krajinný prvek od osady Oktaviánov
Kosice – přírodní park a alej, který plynule přechází do extravilánu obce
Lužec nad Cidlinou - dosazení srdčitých líp na návsi a ke hřbitovu
Lužec nad Cidlinou – dosadba kulovitých javorů na hlavní ulici v obci
Hlušice – úpravu veřejného prostranství před hřbitovem
Hlušice – úprava veřejného prostranství před kulturním domem
Hlušice – alejová výsadba od křižovatky kulturního domu k obecnímu úřadu

Součástí projektu byla i exkurze a seminář zaměřený na péči o zeleň a krajinu. Exkurze s praktickými
ukázkami realizace zeleně v sídlech a krajině na území MAS Železnohorský region se uskutečnila ve
dnech 15.5. – 16.5.2014. Seminář proběhl v Nepolisech dne 9. 10. 2014. Počet účastníků 15.
V rámci projektu vznikl výukový materiál s názvem Krajinotvorba a práce s veřejným prostorem.
Celkové náklady projektu 1 403 979,- Kč. Dotace ve výši 1 263 581,- Kč není ještě proplacena.
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MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů
V našem regionu MAS Společná CIDLINA byl od 1. 9. 2014 zahájen nový projekt s názvem „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu je Sdružení místních
samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF)
v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Společná
CIDLINA je partnerem. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008
a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací.
V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským
prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si
sami hájí svá práva i zájmy.
Cílem projektu je získat představu o dosavadní úrovni spolupráce obcí na platformě MAS Společná
CIDLINA a hledat nová řešení v oblasti veřejné správy s návazností na budoucí spolupráci obcí.
Za podpory místní akční skupiny dojde ke zvýšení kvality a efektivnějšímu výkonu veřejné správy.
Projektem SMS ČR bylo vyhlášeno 5 pilotních témat spolupráce obcí s využitím platforem MAS.
Na základě dotazníkového šetření mezi starosty a vypracované strategie MAS, byla vybrána
3 nejdůležitější. Jde o témata Zaměstnanost, Regionální školství a Doprava a dopravní obslužnost
Během projektu vznikne:
 Studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího
výkonu formou spolupráce.


Zásobník dobré praxe tj. Kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU.



Metodika spolupráce obcí na platformě MAS a její aplikace v MAS Společná CIDLINA.



Dodatek Strategie MAS Společná CIDLINA.



Pakt o spolupráci a partnerství uzavřené v regionu MAS Společná CIDLINA.



Koncepční návrh legislativních řešení zaměřených na oblast MAS.

Do projektu je zapojeno přes 1903 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Ostatní činnost
Do ostatní činnosti lze zahrnout realizaci projektů financovaných z jiných programů a doplňkovou
činnost. Sdružení pořádá řadu setkání veřejné správy, podnikatelů a NNO. Tato činnost
je financována především z dotace Královéhradeckého kraje a z doplňkové činnosti.
Dotace KHK
V letošním roce nám byla poskytnuta 100% dotace z Královéhradeckého kraje na pokrytí
neuznatelných nákladů při realizaci strategického plánu Leader a dalších režijních nákladů ve výši
150 000,- Kč. Finanční prostředky byly použity převážně na pokrytí provozních a mzdových nákladů
MAS.
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Prezentace regionu na Zemi Živitelce
Jako každým rokem jsme se zúčastnili výstavy, Země Živitelka v Českých Budějovicích. Prezentace
MAS a Celostátní sítě pro venkov probíhala v pavilonu Z který se proměnil v pavilon VENKOVA. Do
expozice se zapojilo 83 MAS z České republiky a 2 MAS ze Slovenska. MAS z našeho kraje prezentují
svoji práci jednou společnou expozicí.

Královéhradecké dožínky
Účast Společné CIDLINY na 11. ročníku Královéhradeckých Dožínek proběhlo v duchu prezentací
realizovaných projektů. I letos se tato akce konala u koupaliště Flošna. Pro návštěvníky byl již tradičně
připraven bohatý program od pouťových atrakcí, loutkového divadla, ukázky domácích zvířat včetně
agilit až po stánkaře s regionálními produkty. Ve stanu MAS Královéhradeckého kraje bylo možné
získat informační materiály z celého kraje.

Setkání veřejné správy s MAS Společná CIDLINA a Hradecký venkov
V Obědovicích 4. června proběhlo společné setkání veřejné správy a MAS Společná CIDLINA a
Hradecký venkov. Spojilo se tak přátelské neformální posezení s pracovním jednáním k meziobecní
spolupráci.
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Setkání aktérů veřejné správy s členy MAS Společná CIDLINA
Dne 10. prosince v pohostinství Na Nové Nepolisech proběhlo setkání zástupců veřejné správy.
Na programu bylo představení pracovní verze Strategie komunitně vedeného rozvoje Společné
CIDLINY, stav operačních programů ČR a výhled činností MAS v příštím období.

Nákup dodávky energií:
Společná CIDLINA i letos ušetřila prostředky svých partnerů nákupem energií na Českomoravské
komoditní burze Kladno. Proti cenám 2014 zaplatí spojené obce v příštím roce 2015 za elektřinu
a plyn o cca 200 tisíc korun méně. Za poslední dva roky pak jejich náklady na energie klesnou o více
než čtvrtinu, což představuje úsporu cca jednoho milionu korun. Pro své partnery nakupujeme
energie už od roku 2011.
V aukci, jejímž předmětem byla dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního
plynu pro odběr do 630 MWh (maloodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s.,
a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 681,- Kč/MWh bez DPH. U dodávky zemního plynu
pro odběr nad 630 MWh (velkoodběr) nabídl nejnižší cenu dodavatel Pražská plynárenská, a.s.,
a to jednotkovou cenu za komoditu zemní plyn 614,- Kč/MWh bez DPH. Elektřina bude dodávat
EP ENERGY TRADING, a.s. za komoditu elektřiny 1 226,- Kč/MWh bez DPH.
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Kvantifikovatelné výstupy hlavní činnosti za rok 2014
 Ukončení realizace projektu spolupráce Komunitní venkov
 Ukončení realizace projektu spolupráce Na venkově zdravě jíme
 Ukončení realizace projektu spolupráce Krajina je naše zrcadlo
 Kontrola ukončení realizace 15 projektů z výzvy roku 2013
 prezentace na Zemi živitelce v Českých Budějovicích
 prezentace na Dožínkách Královéhradeckého kraje
 setkání veřejné správy s členy MAS
Kvantifikovatelné výstupy doplňkové činnosti za rok 2014
 nákup elektřiny a plynu pro 24 partnerů z regionu
 zpracování 2 žádostí z OPŽP
 zpracování 1 zadávacího řízení
 další drobné projekty pro národní dotace, poradenství
 administrativní práce pro Cidlinu, svazek obcí
 partnerství v projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
V roce 2014 Společná CIDLINA obdržela finanční dary ve výši 87 000,- Kč. Použití darů je účelově
vázáno na zajištění provozní, vzdělávací, kulturní a poradenské činnosti v rámci regionu na rok 2015.
Dary byly obdrženy celkem od 9 subjektů:










Město Chlumec nad Cidlinou
Obec Petrovice
Obec Vinary
Obec Kosice
Obec Humburky
Obec Hlušice
Obec Chudeřice
Vet Medica CZ s.r.o.
Agropodnik Humburky, a.s.
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Členství v Krajském sdružení NS MAS ČR, o.s. v Královéhradeckém kraji
a Národní síti MAS ČR
Krajské sdružení Národní sítě MAS Královéhradeckého kraje velmi dobře funguje a výměna
zkušeností a spolupráce místních akčních skupin úspěšně pokračuje. Měsíčně se konají setkání
zástupců MAS a jsou řešeny otázky týkající se problematiky MAS a rozvoje regionu. Celkem je ve
sdružení 15 MAS a je výkonným orgánem je zvolen pětičlenný výbor: předseda – Petr Kulíšek (MAS
Nad Orlicí), místopředsedkyně – Jana Kuthanová (MAS Hradecký venkov), členové – Jana Bitnerová
(MAS Společná CIDLINA), Tereza Peterová (MAS POHODA venkova) a Jan Balcar (MAS Království –
Jestřebí hory).

Zástupcem Královéhradeckého kraje ve výboru Národní sítě MAS je Jana Kuthanová, členem pracovní
skupiny LEADER při Národní síti Jana Bitnerová. Členský příspěvek činí 10 000,- Kč/ročně.

Hospodaření
Hospodaření spolku za rok 2014 skončilo ziskem 47.374,43 Kč (hlavní činnost – 5.440,07 Kč,
doplňková činnost 52.814,50 Kč). Stručný přehled přináší následující tabulka. Závazky tvoří úvěr na
provoz. Pohledávky tvoří nevyplacené dotace na provoz z PRV ČR, projekt spolupráce Komunitní
venkov, Na venkově zdravě jíme, Krajina je naše zrcadlo, Uplatňování principu LEADER v
Královéhradeckém kraji a nezaplacené faktury z projektu Zelená úsporám.

Peněžní prostředky

251.693,15

Výsledek hospodaření

47.374,43

Závazky

500.000,00

Pohledávky

2.745.632,80

Dlouhodobý majetek nehmotný

279.098,10

Dlouhodobý majetek hmotný

15.981.353,36

Podrobné finanční výkazy jsou přílohou této výroční zprávy.
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Za rok 2014 byl firmou SYSTEMA AUDIT a.s. proveden audit účetní závěrky a ověření dodržení
podmínek stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací a ověření dodržení dotačních podmínek dle
Mezinárodních auditorských standardů ISAE 3000.
Výrok auditora k účetnímu auditu:
Podle našeho názoru účetní závěrka ze rok 2014 MAS Společná CIDLINA, Nepolisy 75, 503 63
Nepolisy, podává bez výhrad ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků,
vlastního kapitálu a finanční situace ke dni 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok končící 31. 12. 2014 a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
v platném znění a dalšími příslušnými předpisy České republiky.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě MAS Společná CILDINA, Nepolisy75,
503 63 Nepolisy ke dni 31. 12. 2014 ve významných (materiálních) ohledech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
Výrok auditora k ověření dle ISAE 3000:
Podle našeho názoru MAS Společná CIDLINA, z.s., Nepolisy 75 splnila ve všech významných ohledech
podmínky plynoucí z Pravidel Mze, Dohody o poskytnutí dotace v rámci PRV na realizaci
Strategického plánu LEADER prostřednictvím projektu „Nejen společná řeka“ – registrační číslo
žádosti 07/002/411/452/000007 a Dodatku č. 14 k této dohodě ze dne 2. 5. 2014.
Výdaje a příjmy byly řádně zdokumentovány, odděleně a přehledně zachyceny a finanční prostředky
nebyly využity na ostatní činnosti MAS Společná CIDLINA. Účtování výdajů a příjmů v rámci výše
uvedené dotace je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V Nepolisech 2. 3. 2015
Zpracovala Jana Bitnerová
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